
  

 

 زارة انتربيت وانتؼهيى                                         و  

 يكتب يستشار انرياضياث   

 

 انتىجيهاث انؼايت وانًهاو اإلجرائيت نهًؼهى داخم انفصم           

 و 0202 – 0202  األول انذراسينفصم ا ػذادياألول اإلانصف                                                     

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

باقي 

 أكتىبر

0202   

 األٚي

 األػذاد اننسبيت انجبر:
  يغًٕػخ األػذاد انُسجٛخ 

   انُسجٛخ.يمبسَخ ٔرشرٛت األػذاد  

  عًغ األػذاد انُسجٛخ 

   يغًٕػخ األػذادغًغ فٙ انخٕاص ػًهٛخ 

  انُسجٛخ

  انُسجٙ ٔانزؼجٛش ػُّ ثظٕس يخزهفخيُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو انؼذد 

   االػذاد انُسجٛخ ٔرشرٛتنًمبسَخ  األػذاديشبسكخ انزاليٛز فٙ اسزخذاو خؾ 

  انُسجٛخ  األػذاد ٔرشرٛت يٓبسح يمبسَخاكسبة انزاليٛز 

  ٙانُسجٛخ األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ اسزخذاو خبطٛخ انكضبفخ ف 

  انُسجٛخ  األػذاديُبلشخ انزاليٛز ثبسزخذاو خؾ االػذاد فٙ عًغ 

  انُسجٛخ  األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ عًغ 

  انُسجٛخ  األػذاديشبسكخ انزاليٛز فٙ اسزُزبط خٕاص ػًهٛخ عًغ 

  انُسجٛخ فٙ رسٓٛم اعشاء ػًهٛخ  األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ اسزخذاو خٕاص ػًهٛخ عًغ

 خعًغ االػذاد انُسجٛ

 اٌثبٟٔ

  انُسجٛخ.ؿشػ األػذاد 

  ػشة األػذاد انُسجٛخ 

  ؼشة فٙ يغًٕػخ األػذاد انخٕاص ػًهٛخ

 انُسجٛخ

  فٙ اعشاء ػًهٛخ ؿشػ االػذاد انُسجٛخ األػذاديُبلشخ انزاليٛز فٙ اسزخذاو خؾ 

  انُسجٛخ  األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ اعشاء ؿشػ 

  انُسجٛخ األػذاديُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو ػشة 

  انُسجٛخ األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ اعشاء ػًهٛخ ػشة 

 يشبسكخ انزاليٛز فٙ اسزُزبط خٕاص ػًهٛخ ػشة االػذاد انُسجٛخ 

  عشاء ػًهٛخ اانُسجٛخ فٙ رسٓٛم  األػذاداكسبة انزاليٛز يٓبسح اسزخذاو خٕاص ػًهٛخ ػشة

 انُسجٛخ األػذادػشة 

 

 .............يتبع        



  

 

 و 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم  ػذادياإل األولانصف 

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث           

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

  

 نىفًبر

0202   

 انضبنش
 انهنذست وانقياس

  يفٕٓو  –انؼاللبد ثٍٛ انضٔاٚب  –يفبْٛى ُْذسٛخ

 انزـبثك

  يُبلشخ انزاليٛز فٙ انًفبْٛى انُٓذسٛخ 

  يشبسكخ انزاليٛز فٙ انزؼشف ػهٗ انؼاللبد ثٍٛ انضٔاٚب ٔؽم رًبسٍٚ ػهٛٓب 

  انُٓذسٛخ  األشكبلانؼُبطش انًزُبظشح فٙ  ٔكزبثخيُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو انزـبثك

 انًزـبثمخ

  ٗانُٓذسٛخ انًزـبثمخ األشكبلرذسٚت انزاليٛز ػهٗ ؽم رًبسٍٚ ػه 

 اٌشاثغ 
 انجبر : األػذاد اننسبيت

 .لسًخ األػذاد انُسجٛخ  

  انُسجٛخ  األػذاديُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو لسًخ 

  انُسجٛخ األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ لسًخ 

  اكسبة انزاليٛز يٓبسِ ؽم رـجٛمبد ػهٗ االػذاد انُسجٛخ 

 اٌخبِس
 انهنذست وانقياس

 رـبثك انًضهضبد 

 ؾبالد رـبثك انًضهضبد انًخزهفخنانزاليٛز  رؼًٛك فٓى 

  يشبسكخ انزاليٛز فٙ انزؼشف انًضهضبد انًزـبثمخ 

 يسبػذح انزاليٛز فٗ كزبثخ ششٔؽ انزـبثك ثـشٚمخ طؾٛؾخ 

 رذسٚت انزاليٛز ػهٗ ؽم رًبسٍٚ ػهٗ ؽبالد انزـبثك انًخزهفخ 

 اٌسبدط

 انجبر : األػذاد اننسبيت
  انؾذٔد انًزشبثٓخ  –انؾذٔد ٔانًمبدٚش انغجشٚخ 

 

  ٔلسًزٓب انغجشٚخػشة انؾذٔد 

  فٙ يفٕٓو انؾذ انغجش٘ ٔ انًمذاس انغجش٘ ٔدسعخ كم يُٓب فٓى انزاليٛزرؼًٛك 

 ٘اكسبة انزاليٛز يٓبسح انزؼشف ػهٗ يكَٕبد انؾذ انغجش 

  انًزشبثٓخ انؾذٔد انغجشٚخ ٔؿشػرذسٚت انزاليٛز ػهٗ عًغ 

   انؾذٔد انغجشٚخ ٔلسًخيُبلشخ انزاليٛز فٙ ػشة 

 رذسٚت انزاليٛز ػهٗ ػشة ٔ لسًخ انؾذٔد ٔ رـجٛمبرٓب انُٓذسٛخ 

 

 .............يتبع         

 



  

 

 و 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم  ػذادياألول اإلانصف                                                 

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 ديسًبر

0202 

 انسبثغ
 انجبر : انًقادير انجبريت

  ػشة  –عًغ انًمبدٚش انغجشٚخ ٔؿشؽٓب

 ؽذ عجش٘ فٙ يمذاس عجش٘.

 انًمبدٚش انغجشٚخ  ٔؿشػػًهٛزٙ عًغ  عشاءايٍ يٍ رًكٍ انزاليٛز  انزؤكذ 

  ٙػًهٛخ ػشة ؽذ عجش٘ فٙ يمذاس عجش٘ اعشاءيشبسكخ انزاليٛز ف 

 انزاليٛز ػهٗ ؽم رـجٛمبد ُْذسٛخ ػهٗ ػشة ؽذ عجش٘ فٙ يمذاس عجش٘ رذسٚت 

 اٌثبِٓ
 انهنذست وانقياس 

 ٘ؽبالرّ –انزٕاص 

  ٌانًزُبظشربٌ ٔانضأٚزبٌيُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو انضأٚزبٌ انًزجبدنزب 

 االَشـخ  انذاخهخ ٔيؾزٕٖ ٔانضٔاٚب            

  ثٍٛ انضأٚزبٌ انًزجبدنزبٌ ٔانضأٚزبٌ انًزُبظشربٌ يشبسكخ انزاليٛز فٙ اسزُزبط انؼاللخ

 ٔانضأٚزٍٛ انذاخهزٍٛ انُبرغخ يٍ لـغ يسزمٛى نًسزمًٍٛٛ يزٕاصٍٚٛ

 ًٍٛٛرذسٚت انزاليٛز ػهٗ انزؼشف ػهٗ انؾبالد انًخزهفخ نزٕاص٘ انًسزم 

 اٌتبسغ

 انجبر : انًقادير انجبريت
  ٙػشة يمذاس عجش٘ يكٌٕ يٍ ؽذٍٚ ف

 يمذاس عجش٘ اخش

 لسًخ يمذاس عجش٘ ػهٙ ؽذ عجش 

 يُبلشخ انزاليٛز فٙ ػشة يمذاس يٍ ؽذٍٚ فٙ يمذاس عجش٘ أخش 

  يمذاس يٍ ؽذٍٚ فٙ يمذاس عجش٘  ػهٗ ػشةرذسٚت انزاليٛز ػهٗ ؽم رًبسٍٚ يخزهفخ

 اخش

 ٘يشبسكخ انزاليٛز فٙ لسًخ يمذاس عجش٘ ػهٗ ؽذ عجش 

 اٌؼبشش
 انهنذست وانقياس

 .اَشبءاد ُْذسٛخ 

  ُْذسٙرذسٚت انزاليٛز ػهٗ رًبسٍٚ رؼًك اكضش يٍ اَشبء  

  انُٓذسٛخ اإلَشبءادانُٓذسٛخ فٙ  األدٔاداكسبة انزاليٛز يٓبسح اسزخذاو 

  ٙرذسٚت انزاليٛز ػهٗ رًبسٍٚ رزؼًٍ أكضش يٍ اَشبء ُْذس 

 اٌحبدٞ
 ػشش

 انجبر : انًقادير انجبريت
 لسًخ يمذاس عجش٘ ػهٙ يمذاس عجش٘ آخش 

  األػهٗانؼبيم انًشزشن  ثبخشاطانزؾهٛم 

 لسًخ يمذاس عجش٘ ػهٗ يمذاس عجش٘ اخش يفٕٓو ػًهٛخػهٗ  انزؤكٛذ 

 رذسٚت انزاليٛز ػهٗ ؽم رًبسٍٚ يخزهفخ ػهٗ لسًخ يمذاس عجش٘ ػهٗ يمذاس عجش٘ اخش 

 ٘األػهٗ انؼبيم انًشزشن  ثبخشاط يُبلشخ انزاليٛز فٙ يفٕٓو رؾهٛم انًمذاس انغجش 

 األػهٗ انؼبيم انًشزشن  ثبخشاطرذسٚت انزاليٛز ػهٗ رؾهٛم انًمذاس انغجش٘ 

 .............يتبع         



  

 

 
 

 و 0202 – 0202  األول انذراسيانفصم  ػذادياألول اإلانصف                                                 

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث           

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 يناير

2020   

 ٌثبٟٔا
 ػشش

 انجبر : االحصاء 

  اٌّتٛسظ اٌحسبثٟ–ِمب١٠س إٌضػخ اٌّشوض٠خ- 
 إٌّٛاي. –اٌٛس١ظ 

  ٟاٌٛس١ظ  –ِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِفب١ُ٘ اٌّتٛسظ اٌحسبث– 
 إٌّٛاي

  ٍٝاٌّتٛسظ اٌحسبثٟ ٚاٌٛس١ظ ٚ إٌّٛاي  إ٠دبدتذس٠ت اٌتال١ِز ػ
 ٌّدٛػخ ِٓ اٌم١ُ

 اٌثبٌث
 ػشش

  انكزبة انًذسسٙ اخزجبساد ؽم 

 ٙؽم انًُٕرط األٔل فٙ انكزبة انًذسس 

 يسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرط 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

 اٌشاثغ 
 ػشش 

  انكزبة انًذسسٙ اخزجبساد ؽم 

 انًُٕرط انضبَٙ فٙ انكزبة انًذسسٙ ؽم 

 يسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرط 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

                                                                                                            

    يستشار انرياضياث                                                                                                         
 

 جًال يحًذ يىسف انشاهذ                                                                                            
 

  




